Káptalantóti Önkormányzat lapja

VIII. évfolyam 4. szám

2011. MÁJUS

Májusi jeles napok
Május 1.
Május hónap folyamán, sok helyütt 1-én májusfát állítottak a természet újjászületésének
szimbólumaként. A székelyek jakabfának, hajnalfának is nevezik. A források már a XV.
században is említik ezt a szép szokást, de eredete valószínőleg még régebbi, a római
Florália pogány szokásából eredeztethetı. Ezeknek a több napig tartó fesztiváloknak a
késıi utóda a majális. Eredetileg termékenységünnep volt.
A májusfához való fát a legények éjszaka vágták ki az erdın, feldíszítették szalagokkal,
virágokkal, tojással, borral, és a lányos házak elé állították. Ezzel adták a falu tudtára,
hogy melyik lány tetszik nekik. Néhol a házakat is felékesítették zöld lombokkal. Sok
helyütt pünkösdkor "kitáncolták a fát, azaz kidöntését mulatságokkal, tánccal
ünnepelték.
Május 12-13-14.
Pongrác, Szervác és Bonifác, ókeresztény vértanúk napja. Idıjárási megfigyelések
kötıdnek ezekhez a napokhoz (fagyosszentek). Az egyébként meleg májusi idıjárás
általában hirtelen hővösre fordul ilyenkor, nem ritkák az éjszakai fagyok.
Védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek. A kényes egynyári
zöldségeket, uborkát, paradicsomot csak a fagyosszentek után ültették el.
Május 16.
Nepomuki Szent János napja. Cseh vértanú szent, akinek szobrait általában víz
közelében állítják fel. A hajósok, vízimolnárok védıszentje. Baján a szent szobrát zöld
ágakkal, gyertyákkal feldíszítették, hajóra vitték és vízi körmenetet tartottak a
tiszteletére. Ez volt az ún. Jánoska-eresztés.
Május 25.
Orbán a szılısgazdák, kádárok, kocsmárosok védıszentje. Sajnos ezen a napon is
gyakori a hideg éjszaka, ami a szılınek különösen ártalmas, ezért a szılıben szobrokat
emeletek neki, illetve ezen a napon a szılıtermı vidékeken szent misét tartottak
tiszteletére.
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Káptalantóti Önkormányzat Képviselıtestületi üléseinek határozatai
(2011. március 16-tól 2011. április 28-ig)
2011. március 16.
• 29/2011. (III.16.) számú határozatával képviselıtestület elfogadta a Káptalantóti Labdarúgó Club 2010. évrıl
szóló beszámolóját.
• Képviselıtestület 30/2011. (III.16.) számú határozatával elfogadta a Káptalantóti Nyugdíjas Klub 2010. évrıl
szóló beszámolóját.
• 31/2011. (III.16.) számú határozatával képviselıtestület elfogadta a helyi Vöröskereszt szervezet 2010. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót.
• 32/2011. (III.16.) számú határozatával képviselıtestület elfogadta a Polgárırség 2010. évi beszámolóját.
• Képviselıtestület 33/2011. (III.16.) számú határozatával elfogadta a „Tótiért” Közhasznú Alapítvány
mőködésérıl szóló tájékoztatót.
• 34/2011. (III.16.) számú határozatával képviselıtestület felhatalmazza a DRV Zrt-t, hogy a víz-és
csatornahasználat állami támogatás elnyerésére pályázatot nyújtson be.
• 35/2011. (III.16.) számú határozatával képviselıtestület elfogadja a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodásának módosítását.
2011. április 28.
• Képviselıtestület 46/2011. (IV.28.) számú határozatával Karácsony Imre Káptalantóti, Badacsonyi u. 43.
szám alatti lakost választja falugondnoknak.
Képviselıtestület megköszöni Bakó Dezsı képviselınek, hogy 2011. április hónapban ingyenesen elvégezte
a falugondnoki teendıket, a gyermekek szállítása, az ebéd
kiszállítása
zavartalanul
mőködött.
Köszönjük!
• Képviselıtestület 51/2011. (IV.28.) számú határozatával elfogadja a 2011. évi közbeszerzési tervet.
• 52/2011. (IV.28.) számú határozatával képviselıtestület a különbözı adónemek pénzügyi teljesítésérıl szóló
beszámolót elfogadja.
• Képviselıtestület 53/2011. (IV.28.) számú határozatával elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásról szóló beszámolót.
• 54/2011. (IV.28.) számú képviselıtestületi határozat alapján az önkormányzatnak tulajdonába kerül a
templomrom körüli terület. Hat fı káptalantóti lakos ajánlotta fel a tulajdonukban lévı, különbözı nagyságú
területüket egy ajándékozási szerzıdéssel.
• Képviselıtestület 55/2011. (IV.28.) számú határozatával hozzájárul a 0215 hrsz-ú út áthelyezéséhez
ingatlanegyesítés miatt.
• Képviselıtestület 56/2011. (IV.28.) számú határozatában úgy dönt, hogy nem nyújt be pályázatot a
csapadékvíz elvezetésére.
• Képviselıtestület 57/2011. (IV.28.) számú határozatában úgy dönt, hogy az esélyegyenlıségi programot a
körjegyzıvel készítteti el.

F e l h í v á s !
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a „TESZEDD” 2011. ÖNKÉNTESEN A TISZTA
MAGYARORSZÁGÉRT” elnevezéső országos hulladékgyőjtési akcióba Káptalantóti község is
benevezett.
Szemétgyőjtési akció idıpontja: 2011. május 14. (szombat)
Gyülekezı: 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal elıtt.
CÉL: tiszta, szép környezet!
(kesztyőt, zsákot a szervezık biztosítanak)
Tisztelettel kérjük, aki teheti vegyen részt környezetünk értékeinek megırzésében, ez
közös felelısségünk!
Közös ebéd: 12,30 órakor
Kérjük, hogy Ön is csatlakozzon az országos akcióhoz!
Köszönjük!
Képviselıtestület
_____________________________________________________________________________________
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Gyermeknap
A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap (általában
június 1.) megünneplése Törökországból ered. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített
Egyetemes Gyermeknap (Universal Children's Day) intézménye.
Magyarországon 1931-tıl ünneplik (akkor még Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta már
csak egy napig tart és május utolsó
vasárnapján tartják.

MEGHÍVÓ
Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket 2011. május
28-án, /szombaton /
9 órától – 12 óráig a sportpályán
/rossz idı esetén a kultúrotthonban/
tartandó:
GYERMEKNAPI RENDEZVÉNYÜNKRE.

Légvár, arcfestés, játszóház, fagyi vár benneteket.
Gyere el és érezd jól magad!
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B. Radó Lili: Tanítónk
Kézen fogott, és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
az ı szemével kezdtünk nézni,
s ma már a magunkéval látunk.
Látjuk hazánkat, életünket,
s hogy mit tud tenni egy-egy ember,de e tengernyi tarka képet
ı töltötte meg értelemmel.
Ezt megköszönni győltünk össze,
s amit mondunk, nem üres szólam,
a szívünk tiszta muzsikája
csendül e néhány meleg szóban:
Amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, ıt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
aki vezetınk, példaképünk
s jó barátunk:
a tanítónknak!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a községünkben élı és
munkálkodó pedagógusokat a közelgı pedagógusnap alkalmából!
FAKANÁL ROVAT
Tavaszi párolt csirkemell
Hozzávalók: kb. 30 dkg csirkemell, 1 fej vöröshagyma, 2 szál
újhagyma, egy marok snidling, olaj vagy fızıvaj, só, bors, ételízesítı,
2 dl víz
Elkészítés: A húst 4 szeletre vágjuk, borssal, ételízesítıvel
bedörzsöljük, a vajon mindkét oldalát megpirítjuk. Ha megpirult,
rádobjuk a vékonyra szeletelt hagymákat, és ráöntjük a vizet. Nagyon
kell figyelni, hogy a hagyma ne égjen le, ezért kell a víz. Amikor már
a hús puha, kivesszük, a hagymákat addig benne hagyjuk, amíg a
vizes, vajas lé pont ellepi. Ezután a hagymás levet melegen
turmixgépbe öntjük, és jól összeturmixoljuk, ha túl híg, a
turmixgépbe 1-2 teáskanál lisztet lehet beletenni. A kapott szószt
ezután ráöntjük a húsra. Rizzsel vagy zöldsalátával nagyon finom.

TÓTI HÍRMONDÓ
Kiadja: Önkormányzat Káptalantóti  87/471-125  8283. Káptalantóti, Petıfi u. 48.
Felelıs kiadó: Csom Károlyné polgármester
A Polgármesteri Hivatalban várjuk észrevételeiket, írjanak bátran
a falu életét bemutató eseményekrıl.
Lapzárta: -tárgy hó 10-én.
A megjelent írások mindenkor a szerzık álláspontját tükrözik, amely nem feltétlenül
egyezik a szerkesztıség véleményével.

KÖZÉRDEKŐ
Csom Károlyné
polgármester fogadó órái:
csütörtök: 13.00-15.00-ig
Telefon: 87/471-125
Körjegyzıség
ügyfélfogadási rendje:
Hétfı: zárt nap; Kedd, Szerda:
8.00-15.00; Csütörtök: zárt nap
Péntek: 8.00-12.00 Telefon:87/433-124
e-mail:
korjegyzo.nemesgulacs@vivamail.hu
Háziorvosi ellátás:
Rendel:Dr .Gauland Márton
Hétfı:13.00-14.30-ig
Csütörtök: 9.00-11.00-ig
tel: 06/30 9277 930
Ügyelet:Városi Kórház Tapolca
tel:87/411-655
Fogszakorvos
Felnıtt:Dr. Sarlós Ágnes
Tapolca, Ady E. u. 8/1.
Hétfı,szerda:12.30-18.30-ig
Kedd,csütörtök, péntek:7.30-13.30-ig
Telefon: 87/510-173
Gyerek:Dr. Csóka Cecília
Iskolafogászat,Tapolca,Alkotmány u.5.
Hétfı,szerda,péntek:7.00-13.00-ig
Kedd,csütörtök:13.00-19.00-ig
bejelentkezés:87/322-042
Ügyelet:Hétvégén, ünnep és
szabadnapokon:Veszprém szakrendelı
Halle u. 5/D.
Védınıi szolgálat: Szabóné Ferencz
Anita
tel:06/20 2874 544
Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú
Társulás Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat
Szarka Teréz családgondozó
Polg.Hiv.hétfı:12.00-13.00-ig
gyermekjóléti szolgálat,
hétfı: 13.00-14.00-ig
családsegítı szolgálat
tel:06/30 611 7321
Gyermekjogi képviselı:
Herczeg Rita
06/20 4899 636
Rendırség: Szalai László
tel: 06/30 394 0744
Polgárırség: Hatos Tibor
tel: 06/20 964 9042
Teleház nyitva tartása:
Hétfıtıl péntekig: 15.00-19.00-ig
Hónap elsı szombatja: 9.00-12.00-ig

_____________________________________________________________________________________
4

